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ACTA de REUNIÓ de l’AMPA 
                    Data: 26/01/2021 

                    Ref. 01_2021 

Data de reunió: 22/01/2021 

Lloc de reunió:  webmeeting 

Horari: 18:00 h  

Assistents:  

 Carmen Soler, Presidenta 

 Belén Bailera, Vicepresidenta 

 Verónica Balagué, Tresorera 

 Toni Ramírez, Secretari 

 Carla Martín, vocal 

 Daniel Ros, vocal 

 11 representants de famílies de l’escola 

 

 

TEMES TRACTATS 

1. Adopció de l’ordre del dia 

S’aprova. 

 

2. Lectura Acta anterior 

S’aprova.  

 

3. Espai: “La Junta informa” 

Es  repassen  tots  els  assumptes  detallats  a  l’acta  de  la  reunió  anterior  i  es  complementa  amb 

informació actualitzada segons el cas. 

 

 Tràmits associats a les noves incorporacions a la Junta: Ja s’han gestionat. 

 Camí escolar: Tal i com s’ha anat informant, el programa de l’Ajuntament “Camí Escolar, Espai 

Amic” va arribar al seu  final, però  les activitats en aquest àmbit continuen mitjançant el nou 

programa “Protegim  les escoles” que té  l’objectiu de fer una atenció més  integral dels entorns 

escolars, amb una atenció a  la contaminació, al  soroll  i a  la  seguretat al voltant dels centres 

educatius. Aquest projecte s’estendrà fins el 2023; ha estat posat en coneixement de la direcció 

de FEDAC Amílcar. 

Ens han  informat des de  l’Ajuntament que hi ha un pla de senyalització dels entorns escolars  i 

que  la nostra  escola  està  inclosa, per  tant,  en  els propers mesos  s’hauria de portar a  terme 

aquesta tasca. 
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Així mateix, l’entitat col∙laboradora de l’Ajuntament en el projecte Camí Escolar s’ha adreçat a 

l’AMPA  per  informar  de  la  realització  d’activitats  online  (tallers)  per  continuar  avançant  en 

aquesta temàtica. Informen que tenen convocat el taller “Construyendo autonomia” els dies 26 i 

28 d’aquest mes de gener.  

Formulari  d’inscripció:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOd1wsNxK‐

gv7XqqvscBAwscwTlA3lXZYEKTApNEWsE4TJRA/viewform  

 Obres vorera carrer Vilapicina: Les obres d’ampliació de la vorera del carrer Vilapicina (entre la 

cantonada amb Amilcar  i  la  residència de gent gran)  ja han  finalitzat  i permet disposar d’un 

espai més segur per les famílies de l’escola que tenen assignada l’entrada i sortida dels infants 

per aquella porta. 

 Cavalcada de Reis: com és conegut, la Cavalcada de Reis no es va dur a terme. L’Ajuntament va 

realitzar un Campament Reial a la plaça Major de Nou Barris, on van participar diverses entitats 

del  districte.  Tot  i  que  l’AMPA  no  hi  va  participar  a  títol  d’entitat  sí  que  van  ser moltes  les 

persones  i  famílies  del  nostre  centre  que  hi  van  assistir  valorant  com  una  activitat  lúdica  i 

vistosa. El dimecres dia 20, l’AMPA va estar representada a la reunió de valoració de l’activitat. 

Aquests son enllaços a vídeos d’aquesta activitat facilitats des del Districte de Nou Barris 

Campament reial      https://youtu.be/ZLMAkYc3Fjw  

Rebuda dels reis a Zona Nord  https://youtu.be/dp4CCjvKKFE  

Campament reial   Making of  https://youtu.be/hokmBU7e69Y  

 
3.1 Activitats Nadal regal AMPA (Musikids, contacontes, màgia i concursos) 

Les activitats contractades per  l’AMPA amb  la voluntat de realitzar el regal de Nadal es van dur a 

terme en les dates comentades a la darrera reunió, havent obtingut un altíssim grau de satisfacció 

segons la valoració de les enquestes rebudes així com dels comentaris realitzats tant per l’alumnat 

participant com per membres de l’equip docent i de la direcció del centre. 

Resta pendent de poder oferir la realització de l’activitat a l’alumnat de Batxillerat, amb el que no es 

va poder  realitzar durant el mes de desembre. Durant  la setmana del 25 de gener, es contactarà 

amb  la  direcció  del  centre  per  valorar  la  viabilitat  de  la  realització  de  l’activitat,  per  exemple  la 

setmana  de  Carnestoltes;  en  funció  de  la  resposta,  es  contactarà  amb  l’empresa  Zumo  per  la 

gestionar la seva realització. 

 
3.2 Activitats i subvencions (projectes i justificacions) 

S’informa que des de l’AMPA s’ha tramitat la justificació de les subvencions rebudes per l’any 2020 

així com el  retorn de  l’import  rebut per activitats que  finalment no s’han pogut dur a  terme; així 

mateix també s’ha realitzat la tramitació de la documentació relativa als projectes de l’any 2021. 

 
3.3 Xerrades previstes i futures 

A  més  de  les  que  es  puguin  haver  comentat  fins  aquest  moment  (com  les  de  Construyendo 

autonomia), s’informa de les següents activitats: 

Títol: “Deures del col∙le en temps coronavírics” 

Organitza: FECC 

Data, hora i lloc: Dijous 04/02, de 19 a 20 h. Webinar. 

Formulari d’inscripció:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7RlCjB7afwvbVia2cFzX‐

EC2O05DziKosiL7qvgUc4XGNQ/viewform 
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Cicle  de  conferències  educatives,  pel  coach  Joan  Carles  Folia.  Es  contactarà  amb  el 

professional per obtenir més informació al respecte i se n’informarà. 

Per últim, s’informa també que una mare de l’AMPA ha fet arribar a la Junta  informació relativa a 

una publicació de caràcter gratuït, concretament és el  llibre Guia Invisible, d’Eloy Moreno, que pot 

resultar  d’interès  pels  membres  de  la  nostra  comunitat  educativa,  considerant  especialment 

interessant que estigui a disposició del centre. Es posarà en coneixement de  la direcció. El  link per 

poder  descarregar  aquesta  publicació  és  https://eloymoreno.com/wp‐

content/uploads/2020/03/GUIA‐INVISIBLE.pdf 

Es  recorda  als  assistents  que  qualsevol  proposta  que  es  consideri  interessant,  i  tal  i  com  ja  s’ha 

comentat  en  altres  reunions,  es  pot  fer  arribar  a  l’AMPA  via mail  per  a  poder  estudiar  la  seva 

viabilitat. 

 
 
4. Assumptes diversos 

4.1 Proposta concurs Carnestoltes 2021 

El  dimecres  dia  20  de  gener  es  va mantenir  reunió  telemàtica,  promoguda  pel  Centre  Cívic  Can 

Verdaguer, a  la que vàrem assistir diverses entitats de  l’àmbit associatiu,  cultural  i del  lleure del 

Districte de Nou Barris. A aquesta reunió, es va començar a parlar de  les activitats que es preveu 

realitzar en aquest àmbit territorial durant l’any 2021, però fent especial èmfasi a les de dates més 

properes. En relació a  la Rua de Carnestoltes (activitat   organitzada per aquestes entitats a  la que 

ha participat la nostra AMPA), s’informa que, degut a les circumstàncies a les que ens trobem, no es 

preveu la realització de cap activitat presencial.  

S’informa que les persones de la junta de L’AMPA FEDAC Amílcar, portem unes setmanes treballant 

en el disseny d’una activitat no presencial per la celebració de Carnestoltes. Aquesta activitat és un 

concurs de disfresses  telemàtic. En aquest  concurs  s’establiran diferents  categories  (una de grup 

familiar  i  tres  d’individuals  per  nivells  educatius  de  l’alumnat  participant)  i  es  dotarà  de  dues 

categories de premis  (per persones associades a  l’AMPA  i per persones no associades); els premis 

deixaran de ser trofeus per passar a tenir un caràcter més d’oci  i/o cultural‐educatiu. En el decurs 

dels propers dies s’informarà convenientment de les bases del concurs i se’n farà la pertinent difusió 

 
4.2 Evolució seguiment de l’AMPA a les xarxes socials 

Amb  la  voluntat d’anar  fent més  visible  l’AMPA a  internet  i a  les  xarxes  socials, des de  la  Junta 

Directiva s’ha reprès una tasca d’intentar aconseguir arribar a més persones de la nostra comunitat 

educativa mitjançant l’ús de les eines telemàtiques. Estem molt satisfets de l’evolució obtinguda ja 

que des de mitjans del mes de desembre fins a mitjans del mes de gener s’han  incrementat en un 

86% el nombre de persones seguidores a les xarxes d’Instagram i de Twitter. Continuarem treballant 

en  aquesta  línia  bidireccional  de  comunicació  per  fer  arribar  a  les  famílies  la  informació  que 

considerem que pot ser del seu interès xí com per rebre d’elles la comunicació que considerin adient. 

 
4.3 Valoració primer trimestre del curs en relació a la pandèmia 

Una vegada finalitzat el primer trimestre d’aquest curs escolar que ha començat en el context de la 

pandèmia es  realitza una  valoració positiva de  la gestió global  realitzada pel personal de  FEDAC 

Amílcar  i  el  seu  equip  directiu,  amb  les  dificultats  que  implica  gestionar  totes  les  circumstàncies 

(mesures  establertes  per  les  autoritats  sanitàries  i  educatives:  grups,  espais,  horaris  d’entrada  i 

sortida, gestió de casos, actuacions en el marc del confinament, etc) que es deriven de  la situació, 

així com la col∙laboració per part de les famílies. Mereix especial valoració la constància, implicació i 

responsabilitat demostrada per les nostres filles i fills.  
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5. Precs i preguntes 

En  aquesta  part  de  la  reunió,  s’ha  informat  que  la  direcció  del  centre  ha  informat  a  la  Junta 

Directiva de  l’AMPA que preveu que en el període dedicat a Portes Obertes aquestes es  realitzin 

mitjançant  sistema  de  visites  concertades.  Així  mateix,  s’informa  que  entre  la  documentació 

facilitada pel centre es pot incorporar el fulletó informatiu de l’AMPA; aquest document serà revisat 

i, si cal, actualitzat, per poder ser facilitat a les famílies que assisteixin a aquestes visites. 

 

 

6. Fi de la reunió 

19:30 h.   

 

 

 

 

Per a que així consti, signen a continuació els representants de la Junta Directiva de l’AMPA FEDAC 

Amílcar 

 

 

 

 

 

 

 

TONI RAMÍREZ 

Presidenta              Secretari 


